
 

 

 . 2021/6ישיבת מועצה מן המניין            
 . 21/8פרוטוקול מס' 

 

 2.6.2021 -ב  סיון' כב מועד הישיבה : יום רביעי 
 מיקום הישיבה : היכל הספורט עין שרה נהריה .

  

 נוכחים :
 ראש העירייה –מר רונן מרלי 

 סגן ומ"מ ראש העיר  –מר דימה אפשטיין 
 חבר מועצה –מר אייל וייזר 

 סגנית ראש העיריה בתואר –גב' שרית מולכו 
 חברת מועצה –גב' ענת לורנץ 

 חבר מועצה –מר מקס אפריאט 
 חברת מועצה –עו"ד קלאודיה מרקוב 

 חבר מועצה –מר בוריס שטארקר 
 חבר מועצה –מר עופר אלקיים 

 חבר מועצה –מר חיים רואש 
 חבר מועצה –מר זכריה חי 

 חברת מועצה  –גב' אורנה שטרקמן 
 חברת מועצה –עו"ד לירז איתמר 
 חבר מועצה –עו"ד אורן סודאי 

 

 נעדרים :
 חבר מועצה –מר אור כהן 

 חבר מועצה –מר יצחק פרץ 
 חברת מועצה –גב' שרית נס פררו 

 
 
 

 משתתפים :
 מנכ"ל העירייה –מר אלי אלבז 

 מחלקה משפטית, תובעת עירונית – מיטל רץ רויטקוףעו"ד 

 גזבר העירייה –מר מיכה זנו 
 מבקרת העירייה –גב' קרן דרכמן אבירם 

 מ"מ מזכיר המועצה –מר דוד אילוז 
 קסלמן וקסלמן רואי חשבון  –רו"ח דני לייבלר 

 שירותים מוניציפליים בע"מ  –רו"ח מוטי חן 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 נושאים לסדר יום :
 

 מס'   
 תב"ר 

 תב"ר  סכום  הוצאות  סכום הכנסות  שם התב"ר
 קיים 

 תקציב
 מעודכן

 הערות 

רכישת רכבים  80 1
תפעוליים 

 כבדים

משרד  
 הפנים 

רכישת  751,140
 ציוד

751,140                              
                           תקציב חדש

רכב לאגף  1
בטחון וסדר 

רכב  1ציבורי, 
 2לאגף תפעול, 

טנדרים וטרקטור 
 משא לאגף שפ"ע

 751,140   751,140   751,140   סה"כ    
 

שיפוץ ושדרוג  81 2
מועדון נוער 

 לעולה 

עבודות  500,000 מפעל הפיס  
 קבלניות

                                תקציב חדש     500,000
שיפוץ ושדרוג 

מועדון נוער 
 לעולה

 500,000   500,000   500,000   סה"כ    
 

תכנון והרחבת  56 3
 עלמין בית

המועצה  
 הדתית 

עבודות  1,200,000
 קבלניות

הגדלת תב"ר  2,160,000 1,050,000 1,110,000
 קיים

  
 

   240,000 150,000 90,000 תכנון      

 2,400,000 1,200,000 1,200,000   1,200,000   סה"כ    
 

בית  הכשרת 85 4
משביל כנסת 

 'בשכ הנורית
)על  עמידר

בסיס מובל 
 סער(

–ק. הרשות 
 השבחה

0,00030 עבודות  
 קבלניות

0,00030  תקציב חדש   

0,00030  סה"כ     0,00030   0,00030   
והקמת תכנון  83 5

מבני ציבור 
בשכונת יצחק 

)בנים  נבון
 –ממשיכים 

 רסקו(

–ק. הרשות 
 השבחה

תקציב חדש             250,000 תכנון 250,000
 1כיתות גן,  2

 1-מועדון נוער ו
כנסתבית   

  250,000  250,000  250,000  סה"כ  
 עמדות הקמת 84 6

 טעינה
 לרכבים

 חשמליים
 בשטחים
 ציבוריים

משרד 
 האנרגיה

עבודות  253,500
 קבלניות

 תקציב חדש   253,500

  253,500  253,500  253,500  סה"כ  
 4בניית  86 7

כיתות גנ"י 
בשכונת 

 אריאל שרון

משרד 
 החינוך

עבודות  3,170,476
 קבלניות

 תקציב חדש   2,866,476

    104,000 ציוד     
    200,000 תכנון     

  3,170,476  3,170,476  3,170,476  סה"כ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 4בניית  87 8
כיתות גנ"י 

בשכונת יצחק 
 שמיר

משרד 
 החינוך

עבודות  3,170,476
 קבלניות

 תקציב חדש   2,866,476

    104,000 ציוד     
    200,000 תכנון     

  3,170,476  3,170,476  3,170,476  סה"כ  
 

 :לתב"רים ביאור
 רכב לאגף תפעול,    1רכב לאגף בטחון וסדר ציבורי,  1 -הרשאה תקציבית ממשרד הפנים לרכישת רכבים תפעוליים כבדים . 1

 טנדרים וטרקטור משא לאגף שפ"ע . 2    
 הרשאה תקציבית ממפעל הפיס לשיפוץ ושדרוג מועדון נוער לעולה .. 2
 .  הרשאה תקציבית מהמועצה הדתית לתכנון ופיתוח בית העלמין בכברי  . 3
 מתקציב הרשות להכשרת בית כנסת משביל הנורית בשכונת עמידר )על בסיס מובל סער( .הרשאה תקציבית . 4
 כיתות גן, 2 –רסקו( -והקמת מבני ציבור בשכונת יצחק נבון )בנים ממשיכיםמתקציב הרשות לתכנון הרשאה תקציבית . 5

 בית כנסת . 1-מועדון נוער ו 1    
 הרשאה תקציבית ממשרד האנרגיה להקמת עמדות טעינה חשמליים בשטחים ציבוריים .. 6
 כיתות גן ילדים בשכונת אריאל שרון . 4החינוך לבניית  הרשאה תקציבית ממשרד. 7
 כיתות גן ילדים בשכונת יצחק שמיר . 4החינוך לבניית  הרשאה תקציבית ממשרד. 8
 
 

  משכר המנכ"ל  45%-בשיעור השווה לכמשרת אמון  1/6/21 -כעוזר ראש העיר החל מ מתן לויאישור העסקתו של . 9
 . זו למשרה  הפנים משרד י"ע המאושרות השכר לטבלאות בהתאם    

 

 .  2021. הצעת חקיקת חוק העזר לנהריה )שטחים ציבוריים פתוחים( תשפ"א 10
 

 . . מינוי מר רונן מרלי ליו"ר ועדת משנה לתכנון ובנייה במקום מר אייל וייזר11
 

 לחברה הכלכלית לנהריה בע"מ . 31/12/20דיון בדו"ח כספי ליום  דו"ח כספי של התאגיד העירוני: .12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 פרוטוקול הדיון : 
 

 מס'   
 תב"ר 

 תב"ר  סכום  הוצאות  סכום הכנסות  שם התב"ר
 קיים 

 תקציב
 מעודכן

 הערות 

רכישת רכבים  80 1
תפעוליים 

 כבדים

משרד  
 הפנים 

רכישת  751,140
 ציוד

751,140                              
                           תקציב חדש

רכב לאגף  1
בטחון וסדר 

רכב  1ציבורי, 
 2לאגף תפעול, 

טנדרים וטרקטור 
 משא לאגף שפ"ע

 751,140   751,140   751,140   סה"כ    
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

שיפוץ ושדרוג  81 2
מועדון נוער 

 לעולה 

עבודות  500,000 מפעל הפיס  
 קבלניות

                                תקציב חדש     500,000
שיפוץ ושדרוג 

מועדון נוער 
 לעולה

 500,000   500,000   500,000   סה"כ    
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

תכנון והרחבת  56 3
 בית עלמין

המועצה  
 הדתית 

עבודות  1,200,000
 קבלניות

הגדלת תב"ר  2,160,000 1,050,000 1,110,000
 קיים

  
 

   240,000 150,000 90,000 תכנון      

 2,400,000 1,200,000 1,200,000   1,200,000   סה"כ    
 

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

בית  הכשרת 85 4
משביל כנסת 

 'בשכ הנורית
)על  עמידר

בסיס מובל 
 סער(

–ק. הרשות 
 השבחה

0,00030 עבודות  
 קבלניות

0,00030  תקציב חדש   

0,00030  סה"כ     0,00030   0,00030   
 

 רונן מרלי:
 זמניהיה בית כנסת בשביל הנורית שנפגע בהצפות וחופרים את מובל סער, זה התקציב אשר מיועד לבנייה קלה, זה מבנה   -

 למבנה חדש לבית כנסת .בשכונת עמידר יביל, עד שנמצא מקום    
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

והקמת תכנון  83 5
מבני ציבור 

בשכונת יצחק 
)בנים  נבון

 –ממשיכים 
 רסקו(

–ק. הרשות 
 השבחה

תקציב חדש             250,000 תכנון 250,000
 1כיתות גן,  2

 1-מועדון נוער ו
 בית כנסת

  250,000  250,000  250,000  סה"כ  
 

 רונן מרלי:
 יש לנו שצ"פ בשכונה ואנו רוצים לנצלו עבור מוסדות הציבור המפורטים כאשר התקציב הוא עבור התכנון, זה לטובת   -

 השכונה החדשה .   
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

 

 

 

 

 



 

 

 עמדות הקמת 84 6
 טעינה

 לרכבים
 חשמליים
 בשטחים
 ציבוריים

משרד 
 האנרגיה

עבודות  253,500
 קבלניות

 תקציב חדש   253,500

  253,500  253,500  253,500  סה"כ  
 

 :אורנה שטרקמן
 היכן ? -
 

 :דימה אפשטיין
 הרשות הוציאה מכרז וחברה זכתה, החיוב הוא  חניות כפולות ברחבי העיר, המקומות נבחרו ע"י גורמי מקצוע, 13מדובר על  -

 צריכת החשמל וזמן הטעינה .לפי    
 

 :אורנה שטרקמן
 ?של העירייה כנסות מה הה -
 

 :דימה אפשטיין
 מאשר עמדות הטעינה, זה יותר שרות לציבור . משתלמותההכנסות מחנייה רגילה יותר  -
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

 4בניית  86 7
כיתות גנ"י 

בשכונת 
 אריאל שרון

משרד 
 החינוך

עבודות  3,170,476
 קבלניות

 תקציב חדש   2,866,476

    104,000 ציוד     
    200,000 תכנון     

  3,170,476  3,170,476  3,170,476  סה"כ  

 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

 4בניית  87 8
כיתות גנ"י 

בשכונת יצחק 
 שמיר

משרד 
 החינוך

עבודות  3,170,476
 קבלניות

 תקציב חדש   2,866,476

    104,000 ציוד     
    200,000 תכנון     

  3,170,476  3,170,476  3,170,476  סה"כ  
 

 הצבעה :  אישור התב"ר התקבל פה אחד
 

  משכר המנכ"ל  45%-בשיעור השווה לכמשרת אמון  1/6/21 -כעוזר ראש העיר החל מ מתן לויאישור העסקתו של . 9
 . זו למשרה  הפנים משרד י"ע המאושרות השכר לטבלאות בהתאם    

 

 אישור התקבל פה אחד . :הצבעה 
 

 .  2021. הצעת חקיקת חוק העזר לנהריה )שטחים ציבוריים פתוחים( תשפ"א 10
 

 רו"ח מוטי חן
 מציג עצמו בפני חברי המועצה, אני ערכתי את התחשיב להיטל זה, מציג סקירה בפני חברי המועצה לנושא שבנדון . -
 

 עופר אלקיים
 למה צריך חוק שכזה ? -
 
 
 
 
 

 מוטי חןרו"ח 



 

 

 לאורך השנים לאור ריבוי המטלות ברשויות את פיתוח השצ"פים מתוך כספי הארנונה ולפי יכולתה הרשות מימנה  -
 היכולת הזו הלכה ופחתה בשל מקורות מימון חסרים, יש הלימה ברורה בין ההכנסה להוצאה ורק עפ"י תוכנית לביצוע .  

 

 דימה אפשטיין
 רוב הנטל ייפול על הרשות . ויש שצ"פ ישןם ישנם בניינים בשכונה ותיקה א -
 

 עו"ד לירז איתמר
 בשכונות הוותיקות ?מי כן ישקיע את הכסף  -
 

 רונן מרלי
 דאגנו להיות הזולים במרחב . את המספרים .אנחנו בסביבה שכל הרשויות משלמים יותר מהתעריף שלנו ומיכה יציג בפניכם  -
 ומתושבי השכונה עפ"י הבנייה הקיימת כיום ₪ ליון יבסך חצי מ נוסףלדוגמא שכונת טרומפלדור, אנו עומדים להקים פארק   
 לא נגבה תשלום, אבל במידה ותוגש בקשה להיתר בנייה חדשה ע"י יזם, ישלם היזם עבור תוספת הבנייה בהתאם לחוק עזר   
 . זה  

 

 מיכה זנו
 שנים . 4-יהיה פעם ב תעריףהעדכון ל -
 

 זכריה חי
 .לדחות את ההצבעה ולהעבירה לישיבה הבאה  אני מציע -
 

 רונן מרלי 
 אני מעלה להצבעה את ההצעה להעביר הנושא לישיבת המועצה הבאה . -
 

 אישור התקבל פה אחד .הצבעה : 
 . הנושא יובא לאישור בישיבת המועצה הבאה:  חלטהה

 

 . ליו"ר ועדת משנה לתכנון ובנייה במקום מר אייל וייזר. מינוי מר רונן מרלי 11
 

 אייל וייזר
 שנה פעיל ציבור, החלטתי  15ומודה לכם על האמון שקיבלתי, אני כסגן ראש העיר בשכר על סיום תפקידי אני הודעתי לרונן  -
 . עיריית נהריה נמצאת במצב כלכלי קשה כחבר מועצה בלבדלמקד עצמי לטובת נושא איכות הסביבה ולכן אמשיך בהתנדבות   
 והעירייה חייבת להעסיק מנהל מחלקת איכות הסביבה במשרה מלאה ואני מקווה שלאור פינוי תפקידי בשכר נוכל ומשתפר   
 להעסיק מנהל בתפקיד זה, תודה .  

 

 רונן מרלי
 . על כל העשייה הבהזדמנות זו אני רוצה להודות לאייל בשמי ובשם חברי המועצה ותושבי נהרי -
 

 הצבעה : 
 __13מי בעד  _
 ___1מי נגד __

 ___/נמנעים __
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לחברה הכלכלית לנהריה בע"מ . 31/12/20דיון בדו"ח כספי ליום  דו"ח כספי של התאגיד העירוני: .12
 



 

 

  רו"ח דני לייבלר 
 בפני חברי המועצה . 2020מציג עצמו ונותן סקירה לדו"ח הכספי לשנת  -
 

 אורנה שטרקמן 
 ? עבר לחכ"ל מה מרכז יום לקשישל -
 

 אלי אלבז
 , כמובן לאחר לקשיש ואז החכ"ל הפעילה המרכז לקשישיום הייתה הפסקה של פעילות החברה המפעילה למרכז  2020בשנת  -

 אישור משרד הרווחה וכיום זכתה חברה במכרז אשר מפעילה את המרכז לקשיש .   
 

 אורנה שטרקמן  
 ?שטחי פרסום מה לגבי  -
 

 אלי אלבז
 . 2021, זה ישתקף בדו"חות 2021ולאחר פשרה בבית משפט החברה חזרה לפעול במרץ  היה משבר מול החברה 2020בשנת  -
 

 אורנה שטרקמן 
 שכ"ד לחניונים ? -
 

 אלי אלבז
 "ח מכבי זה כנראה יחזור .הייתה תקופה קצרה להפעלת חניון של קופ"ח מכבי וזה הופסק ולאחר חזרת פעילות קופ -
 

 אורנה שטרקמן 
 מה משלמים לגבי הפעלת החוף ולגבי הקיוסק ? -
 

 אלי אלבז
 .משלמים מים וחשמל  והםזה במסגרת המכרז  -
 

 רונן מרלי
 שתבינו החכ"ל מפעילה את חופי הים והקאנטרי וזה גירעוני וזו השנה הראשונה שסיימנו יישר כוח, אני רוצה להודות לאלי  -
 ברווח .  
   

 אלי אלבז
 מאז מינוייו של רונן מרלי לרה"ע ויו"ר הדירקטוריון של החכ"ל, החכ"ל לא עושה אירועים . -
 

 רונן מרלי
 .תקינה החברה בצורה  תאלי יישר כוח לך ולכל עובדי החכ"ל ואני מקווה שנצליח לשמור על עבוד -
 תודה רבה הישיבה נעולה .  

 

 


